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С много ентусиазъм и добри намере-
ния, както и с помощта на 3000-го-
дишната китайска цивилизация, наши 
учени и предприемачи правят нещо 
повече от бизнес

Проф. д-р Байко Д. БАЙКОВ, дн

Град Нанджинг, древната столица на Китай, е с население 
колкото е това на България и с паметници на културата - 
колкото има половин Европа. Намираме се в огромен и уди-
вително подреден парк, недалеч от мавзолея на Сун-Ят-сен 
и гробницата на династията Мин. Тук са разположени 18-те 
факултета на Аграрния университет, намиращ се на пето 
място по рейтинг сред стоте елитни висши училища на най-
многолюдната държава в света. В университета се обучават 
над 50 000 студенти, но той е световно известен и като на-
учен център в областта на аграрните науки, животновъд-
ството, ветеринарната медицина и екологията. Тази широка 
палитра от научни интереси и върхови научни постижения 
е притегателния център за учени от 56 страни, които про-
веждат своя XV Конгрес по екология и хигиена на живот-
ните с императивите на нашето време - устойчиво развитие 
на селското стопанство и здравословна жизнена среда. 
Именно по време на този конгрес се оказва, че между ин-
тересните научни достижения е и българското откритие, че 
листата на малко известното в Европа азиатско растение 
пауловния, имат бактерициден ефект, т.е. убиват болес-
тотворните микроорганизми, в т.ч. и такива които предиз-
викват смъртоносни болести при човека и животните. Това 
качество на пауловнията е останало скрито за китайците, 
които иначе са горди, че за 3000 години са разгадали всич-
ки тайни на това удивително растение и са селекционирали 
толкова много негови видове. Някои от тях са удивително 
красиви цъфтящи дървета в парковете, други се използват 
като строителен материал за къщи, мебели и кораби, а тре-
ти са безспорни лидери сред широко използваните в Азия 
енергийни култури. Разбира се, 8-те страници научна пуб-
ликация не казват нищо за трудния път на няколко бълга-
ри, които направиха „граждани на България“ растенията от 
едно екзотично семейство, известни с много наименования: 
изумрудено дърво, императорско дърво, дърво на дракона 
и т.н. Гордо можем да кажем, че победното шествие на па-
уловнията като енергийна култура в Източна и Средна Евро-
па, започва от България.

С корени и у нас
Прелитайки над 8000 км по права линия от Китай се озо-

ваваме в Пловдив и, в един от кварталите на града, на ъгъла 
между две улици откриваме фирмен офис,който привлича 
погледа с множество саксии с непознати растения и с де-
сетина високи над 5 м подобни на корабни мачти дървета. 
Собственикът на фирмата, която се помещава там, Боян 
Ангелов, в продължение на часове разказва за удивител-
ното растение, което е световен рекордьор по ефективно 
усвояване на въглеродния двуокис от въздуха и по синтез 
на растителна биомаса. Оказва се, че един от пътищата за 
намаляване на въглеродния двуокис във въздуха и избяг-
ване на неблагоприятните климатични промени, е той да се 
„заключи“ в растителните клетки и по-точно в молекулите на 
целулозата, където от замърсител на въздуха да се превър-
не в енергоносител. Всички растения усвояват въглероден 

двуокис, но при някои този процес е по-интензивен,което е 
свързано с много интензивно образуване на биомаса. По 
тази причина тези растения привличат погледите на еколози 
и енергетеци. Сред тези растения абсолютен рекордьор, не 
само по интензивност на усвояване на въглерлоден двуо-
кис, но и по интензивност на растежа, са някои видове па-
уловния.

Може да се окаже, че този вид има епохално значение за 
съвременната енергетика, а защо не и за цялото човечест-
во. В наши дни в рамките на година използваме изкопае-
ми, които планетата е създавала в продължение на 300 000 
години. Изчерпването на тези енергоносители е въпрос на 
десетилетия. По тази причина енергетиката на всички раз-
вити страни е насочена към откриване на алтернативи. В 
приетата на европейско ниво директива, известна с наиме-
нованието „Европа 2020“, се повелява към 2020 г. 20% от 
енергията в ЕС да е от възобновими енергийни източници. 
Вече се реализират конкретни програми с огромни инвес-
тиции за научни изследвания, прилагат се и практически 
подходи. У нас например, в завод „Титан“ край Златна Па-
нега, вече 24% от енергията се получава от биомаса, т.е от 
възобновим енергиен ресурс.

Биомасата като панацея
Защо учени и предприемачи очакват биомасата да се 

превърне в панацеята за решаване на енергийните про-
блеми на Земята? Тя е устойчив енергиен ресурс, реално 
неизчерпаем, тъй като използва енергията на слънцето и я 
акумулира и съхранява като енергия на химичните връзки 
на органичните вещества /основно въглехидратите и меж-
ду тях – лигнина и целулозата/. Замяната на изкопаемите 
горива с алтернативни енергийни източници, в т.ч биомаса, 
намалява емисиите на парникови газове и последиците от 
климатичните промени. И още нещо, което е особено ва-
жно: понятието биомаса е широкообхватно. То включва и 
гигантската секвоя, и водораслите; млякото, месото, орга-
ничните торове и труповете от животните, както и утайките 
от пречиствателните станции. Съвременните промишлени 
технологии позволяват оползотворяването на биомасата 
като енергоносител (независимо от кое звено на трофична-
та верига е) да става с еднотипни технологични решения и 
технически средства.

Пълно оползотворяване
При толкова безспорни предимства на биомасата като 

енергиен източник, възниква въпросът защо човечеството 
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незабавно и повсеместно не реши енергийните си пробле-
ми чрез използването й. Отговорът на този въпрос може да 
намерим, прелитайки още няколко хиляди километра, този 
път на запад. Край гр. Фехта в северозападната част на Гер-
мания, се намира университетско градче със средна въз-
раст на населението 26 г. Тук автомобилите са пренебрег-
нати за сметка на „море“ от велосипеди. В близост до града 
вече почти десетилетие успешно работи една от най-голе-
мите биогазови инсталации в Европа. Тук производството 
на газово гориво от органични отпадъци, съпоставимо по 
ефективност с природния газ, е резултат на многовековен 
опит – от Древна Асирия и Вавилон до днешния ден, кога-
то в света работят над 13 млн. биогазови инсталации, от 
които 11 млн. в Китай. Инсталацията във Фехта е „витрина“ 
на съвременната енергетика на Германия, тъй като произ-
веденото от добитата там биогаз електричество е със себе-
стойност еднаква с тази на електроенергията произведена 
във ВЕЦ или АЕЦ, т.е евтина и в голямо количество. Освен 
това при метановата ферментация се получава и биошлам 
- незаменим продукт за повишаване на плодородието на 
почвата, който съдържа всички необходими за растенията 
химични елементи и е алтернатива на минералните торове.

Количество и качество
Постигнатото край Фехта ни кара да се замислим защо с 

няколко такива биогазови инсталации не решим енергийни-
те проблеми в страната си. Но ето, че погледът ни се спира 
върху планината от царевичен силаж, складиран до инста-
лацията . За нейната целогодишна работа с мощност 526 
КВт електрическа енергия и 600 КВт топлинна енергия е 
необходим 7395 т царевичен силаж и 202 т зърнени култу-
ри. Това са приблизително 800 товарни вагона с растителна 
биомаса. В България през последните години около 30% от 
обработваемите земи се използват за култивиране на енер-
гийни култури – основно рапица, която се изнася. И тук въз-
никва въпросът: Какъв трябва да бъде изборът в аграрната 
политика: храна за хора и животни или енергийни култури 
и екологична енергетика? За страни като България - с мал-
ко обработваеми площи, с огромни територии ерозирали 
и увредени от добивната промишленост земи, е необходи-
мо прецизно балансиране. Налага се да потърсим решение 
сред нехарактерни за нашите климатични условия енергий-
ни култури с бърз растеж, високи добиви, възможност за 
машинна обработка на насажденията, ниска себестойност 
и т.н. а ето, че пауловнията притежава всички тези характе-
ристики и вече е сред нас.

Науката говори
Опитите за производство на биогаз от растителна биома-

са в България започват през 2010 година от колектив от 
учени в състав: проф. д-р Б.Байков, дн, доц. дн Теодора 
Попова, доц. д-р Запрянка Шиндарска, доц.д-р Ботьо Заха-
ринов, проф. д-р Георги Тивчев и гл.ас.д-р Веселин Киров. 
Преди това в продължение на 3 десетилетия са провежда-
ни експерименти и изградени биогазови инсталации, които 
използват като суровина отпадъчна биомаса – предимно 
органични торове и утайки от пречиствателните станции 
за отпадъчни води. Въпреки добрите резултати, себестой-
ността на произведения биогаз е много висока, което не-
приемливо оскъпява и произведената електрическа енер-
гия. Учените стигат до заключението, че е целесъобразно 
да се увеличи количеството на произвежданата енергия 
като се смеси тор и растителна биомаса. Най-нисък добив 
на биогаз се получава при използване само на органични 
торове – от говеда, свине или птици. Внасянето на тради-
ционни за Германия например енергийни култури като царе-
вичен силаж или захарно цвекло, позволява да се повиши с 
50% количеството на получения биогаз. При използване на 
листа или силаж от пауловния резултатът по отношение на 
добива на биогаз и на неговите качества е еднакъв с този 
при използване на смеси с царевичен силаж или захарно 

Плътност и сушене
Пауловнията е много издръжливо и леко дърво, тежащо 

224-304 kg/m3 и е почти една трета от теглото на дъба и 
половината от теглото на бора. Относителното тегло на 
пауловнията е в диапазона 0,23-0,30 (23-30% от плът-
ността на водата). Сушенето й на открито според данните 
отнема само 30 дни, а дъските могат да бъдат изсушени 
в сушилня до влага 10-12% при високи температури в 
продължение на 24 часа, без да има изкривяване. Сви-
ването на дървото от сурово състояние до изсушаване в 
пещ според данните е 2,2% радиално и 4% тангенциал-
но. След изсушаване, при промени във влажността, дър-
весината от пауловния остава стабилна. Коефициентът 
на свиване и разширяване е много малък в сравнение с 
повечето други дървесни видове.

Осемгодишна пауловния. Впечатление прави широчината на 
пръстените.
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цвекло. При опитите е категорично доказано, че биомаса-
та от пауловния може успешно да замени дефицитните за 
България енергийни култури, а биологичните особености на 
това растение, правят тази замяна изключително целесъо-
бразна.

Пауловния vs. царевица
В България царевицата е едногодишно растение, а от па-

уловния елонгата могат да се получат три откоса за вегета-
ционен сезон, което означава два пъти повече биомаса в 
сравнение с царевицата. Особено важно за земеделието в 
нашата страна е че насажденията от пауловния подобряват 
структурата на почвата и „лекуват“ ерозията. Натрупаният в 
Азия опит показва, че плантации от пауловния могат да се 
създадат не само върху ерозирани терени, но и върху таки-
ва, чиято структура на почвата е силно нарушена в резултат 
на различни дейности в добивната промишленост. 

Успешните опити с пауловния, като субстрат за произ-
водство на биогаз, решават и друг проблем. Последните 
десетилетия на ХХ век се характеризират с химизация на 
селското стопанство, достигнала мащабите на химическа 
война срещу екосистемите. Замърсяването на почвите и 
подпочвените води с азотни съединения е реална заплаха 
за здравето на човека и природата, поради което в ЕС бе 
приета т.нар. Нитратна директива. Тя ограничава внасянето 
на азот в почвата до 170 кг/ха обработваема земя годиш-
но. За да се осигурят необходимите количества биогенни 
елементи в растенията, каквито няма в минералните торове 
(например магнезий, калий, мед, цинк), се използват орга-
нични отпадъци от бита и от селскостопанските животни. 
Достигането на оптималната доза на необходимите за рас-
тенията елементи в почвата, само на основата на тези из-
точници обаче, означава превишаване на лимита от 170 кг/
ха азот. Решаването на проблема е възможно при използва-
не на смеси от субстрати с участие на енергийни култури и 

Данните посочват, че един хектар, насаден с пауловния, 
абсорбира приблизително 1235 тона въглероден двуокис 
годишно. И докато тези данни не говорят нищо на обик-
новения читател, Световният институт за пауловнията по-
сочва, че това дърво има отлични свойства за улавяне на 
CO2 от въздуха и в това отношение превъзхожда много 
други дървесни видове.

Същевременно, използването на пауловнията за био-
маса, също дава отлични резултати за околната среда. В 
таблицата по-долу са показани вредните емисии от био-
маса от дърво пауловния, в сравнение с въглища и дизел 
(еквивалент на кг газ/1000 тона напълно сухо вещество).

Пауловния Въглища Дизел

Серни окиси 0 1590 252

Азотни окиси 0 1410 4760

CO 0 435 11800

Метан 0 6,80 0

CO
2

170 499 703

Други вредни
газове

0 132 2540

Твърди частици 49,9 63,5 81,6

С внимание към околната среда

преди всичко на пауловния. Произведения биошлам от тези 
смесени субстрати осигурява тригодишно високо плодоро-
дие на почвата, като изключва наличието на болестотворни 
микроорганизми и яйца на паразити, т.е гарантира здравето 
на човека и на екосистемите.

Потенциал за развитие
Днес промишленото производство на биогаз в България 

прави първите си стъпки. Досега са проектирани четири би-
огазови инсталации, в технологията на които задължител-
но участва смес от субстрати, включваща по немски модел 
царевичен силаж. Но ето че страната ни има шанса да се 
наложи като производител на една алтернативна енергийна 
суровина с безспорни качества и потенциал, а защо не и да 
затвори цикъла с производството на енергия, достатъчна 
да покрие собствените ни нужди, а дори и много повече…
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Боян Ангелов е първият човек в България, захванал се с 
нелеката задача да популяризира бързорастящите дървес-
ни видове у нас. Той стартира с една завидна любов към 
природата и много любознателност, но те му се отплащат, 
като прерастват в доходоносен бизнес и днес, благодаре-
ние на своя позитивизъм, трудолюбие и неподправен чар, 
Боян работи с клиенти и партньори от цял свят.

Идеята за пауловния ми дойде в гората, по време на по-
редната разходка. Гледайки как поголовно се изсича това 
наше богатство, ми стана наистина болно и за себе си взех 
решение да направя каквото мога, за да подобря ситуаци-
ята. Реших да садя дървета. Бях чувал някога някъде за 
бързорастящи дървесни видове, но в интернет простран-
ството на български език нямаше абсолютно никаква ин-
формация. Това беше само преди четири години.

Успях обаче да открия каквото търся в австралийски и 
американски сайтове. Там видях и прочетох за първи път 
и за пауловнията. В тези страни вече имат над 20-годишен 
опит с тези дървета. В Австралия дори се търгува с готови 
гори от пауловния. 

В продължение на година събирах информация, превеж-
дах материали, рових се навсякъде, за да се ограмотя по 
темата, тъй като нямам аграрно образование. Имах една 
папка с документи и снимки, но всичко беше само теория 
и думи. За моя изненада, започнах да разпознавам паулов-
нии в наши паркове и градини – посадени като декоративни 
дървета, очевидно дори преди повече от 20 години.

Поръчах дървени мостри от Китай, за където бях научил, 
че индустриалното отглеждане на пауловния е много раз-
пространено. Свързах се със софийска лаборатория, която 
беше развъдила малко на брой дръвчета с разсад от Ис-
пания. И така, с тези неща, се озовах със свой собствен 
щанд от 2 кв.м. на изложението АГРА в Пловдив. Целта ми 

Зелена приказка
за успеха

Тема на броя 

Само за 8 години, при подходящи условия, пауловнията достига 
обиколка над 160 см.
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беше да видя дали ще има интерес към този иновативен за 
страната ни продукт. Направихме брошури и рекламни ма-
териали с информация, които предизвикаха голям интерес, 
учудени погледи и възгласи от рода на „А, стига бе!“.

Така постепенно интересът към пауловнията у нас се за-
сили. Внесох нов посадъчен материал, този път от САЩ – 
много по-устойчив от испанския, платих на няколко лабо-
ратории да го развъдят. Колелото се завъртя и днес мога 
да кажа, че това се превърна в един добър бизнес. Имам 
собствен разсадник на 100 дка. Нашият разсад е възможно 
най-евтин, много качествен, съобразен максимално с кли-
матичните особености на страната ни. А хората разбраха, 
че могат да печелят от отглеждането на пауловния по много 
различни начини. Ние продължаваме да работим, за да се 
увеличават тези начини – селектираме нови сортове, про-
веждаме изследвания за свойствата на дървесината, лис-
тата и цветовете.

Интернет страницата www.paulownia.bg е вече популярна 
в Европа и Азия което породи интерес към нашите продукти 
и в страни от тези континенти. Постоянно имаме посещения 
на делегации от чужбина, които искат да се уверят с очите 
си в многото приложения и положителни характеристики на 

пауловнията. А те действително са много – на практика вся-
ка една част от растението може да се използва и не мога 
да се сетя за някакви недостатъци. Единствено някои еко-
лози имат опасения, че това е един силно инвазивен вид, но 
аз не мога да се съглася с това твърдение. В контролирана 
среда, в плантации, пауловнията не може да бъде инвазив-
на. Размножаването със семена е изключително малко ве-
роятно и изисква много специфични условия, които тук в 
България просто липсват.

Решен съм да направя така, че, за разлика от другите биз-
неси у нас, хората които се занимават с отглеждането на 
пауловния, да си помагат взаимно, търсейки нови решения 
за продукцията и дейността си, нови пазари и възможнос-
ти, решавайки заедно проблемите си. Ето защо създадохме 
Браншови съюз на производителите на бързорастящи дър-
весни видове към Асоциация на земеделските производи-
тели в България и искрено се надявам, че тази структура 
ще бъде от полза за всички, които са решили да насочат 
усилията си към подобен вид производство – насочено към 
опазването на околната среда, а не само към печалбата.

Записа Марта ЙОНКОВА

Посадъчен материал от пауловния - фиданки и разсад

Консултации и услуги по подготовка и засаждане на плантации

тук и сега!
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Георги ДЖЕНДОВ

Дърветата около нас изчезват. Зелената свежест на рас-
тенията бива заменяна от студения дъх на бетона. Бавно, 
но неумолимо, цивилизацията превзема изконни природ-
ни кътчета. Естествено, планетата е програмирана на оп-
ределени цикли от време да се „обезпаразитява”, което в 
буквален смисъл означава, че и нашето време ще свърши 
все някога, но да се надяваме, че дотогава ще мине мно-
го, много време. Все пак не е толкова трудно да живеем 
по-целесъобразно и да си създадем уют. В днешно време 
чистият въздух е лукс, за който можем да благодарим най-
вече на дърветата. Парадоксално е, че ги унищожаваме, но 
ние сме цивилизация на парадоксите, за което има безброй 
примери в историята ни. Но в нея има и много положителни 
моменти. Един от тях е и следващата ни история.

Индустриално засаждане
на дървета 
Става въпрос за индустриално засаждане на дървета. Ин-

дустриално в буквалния смисъл на думата, защото става 
въпрос за подхранване със суровини за няколко отрасъла, 
като един от резултатите е чист кислород. И тук е моментът 
да издадем за какво става въпрос – бързорастящи дърве-

та. И тук отново ще се спрем най-вече на главния герой на 
нашата история и на този брой на Агрозона - пауловнията. 
Пауловниите са изключително приспособими, продуктивни, 
забулени в мистерия и както подсказва видът им – израст-
ват доста бързо. Идеята е, че на 7-8-та година от засажда-
нето им вече са достатъчно големи, за да имат икономиче-
ска стойност и да бъдат отсечени. Трябва да отбележим, че 
след отсичането им, от корените се развиват издънки, кои-
то поставят началото на нови растения, което от своя стра-
на означава, че разходите за разсад са еднократни. Ако 
са спазени изискванията за отглеждане, от едно дърво се 
получава идеално права трупа с обем 0,8-1 кубик изключи-
телно качествена дървесина. Оказва се, че това дърво няма 
слаби страни. Поне ние не намерихме такива. За пауловния 
ни разказа Димитър Димитров от Русе, който е решил да 
избяга от стреса на ежедневието по-възможно най-полез-
ния за здравето и финансовото си състояние начин. Той е 
инвестирал в 45 декара гора. Превърнал е запустелите и 
подивели лозови масиви в машина за пари, макар и в бъ-
дещ план. При това инвестицията не е никак голяма, осо-
бено ако имате собствена земя. Този вид дървета успешно 
се развива и в неплодородни почви, какъвто е и случаят с 
Димитров. Земята му е 6-та категория, но сами видяхме как 
за две години и половина там има истинска гора с млади 
дървета от по 7-8 метра. При това са засадени през про-

Бизнес в хармония
с природните закони

Тема на броя 



летта преди изключително сухото лято на 2011-та, не 
са поливани, преживели са тежката зима между 2011 
и 2012 година, ударил ги е град, нападнала ги е гъсе-
ница, която по чудо не е нанесла почти никакви щети, 
дори и без дърветата да бъдат пръскани. 

Минимална инвестиция
за оптимална печалба
Все пак доста хора биха били скептично настроени 

към подобно начинание, но то очевидно е икономи-
чески оправдано. По думите на Димитър Димитров, в 
неговата градина има 4 000 засадени дръвчета, чиято 
цена е около 7 лв. за коренче, защото така се про-
дават в разсадниците. Трябва да отбележим, че няма 
разходи за работна ръка, освен при засаждането, за 
механизация и техника, отново освен при засаждане-
то, за поливане, пръскане и торене, което се прави 
еднократно при засаждането. Освен това, до втората-
третата година можете в междуредията да засаждате 
и други култури, както е направил русенецът. Той спо-
деля, че е изкарал доста добри добиви от царевица, 
люцерна, слънчоглед, картофи, дини, пъпеши и т.н. А 
иначе планира да разреди гората на четвъртата/пета-
та година, когато ще дойдат и първите му финансови 
дивиденти от инвестицията. Димитров съветва хора-
та, които се заемат с подобно начинание, да си изгра-
дят схема, според която да засаждат определен брой 
дръвчета всяка година. Това позволява след 7 години 
стопаните да започнат дърводобив от определени ма-
сиви, без това да се отразява на общото състояние 
на гората – тоест не се изсича изцяло на 7 години, а 
можете да разчитате на стабилен доход всяка година. 

Шеметни цифри
и сладки продукти
Цената на дървесината е атрактивна. Тя може да 

бъде от 150 до 800 долара за кубик в зависимост от 
степента на обработка. Представете си в една горич-
ка от 45 дка да сечете всяка година по 600 кубика, 
умножено по минимум 150 долара – прави 90 000 до-
лара. Освен това, короната на дървото се използва 
за пелети, откъдето също идват пари. Към плюсовете 
можем да прибавим и цветовете на пауловния, кои-
то се оказва, че са доста полезни. Използват се във 
фармацията, а най-хубавото е, че от тях се получава 
един от най-вкусните и полезни медове. Кошерите се 
поставят в подножието на дърветата, което съкраща-
ва пътя на пчелите до скромните 20-30 метра. Така 
кошерите преливат от висококачествен и биологично 
чист мед само след седмица, вместо за месец. Това 
също си е сериозно перо към положителното салдо 
на инвестицията в пауловния. 

Неизчерпаем потенциал
Можем да продължим с част от останалите предназ-

начения на дървесината. Оказва се, че тя е невероят-
но качествена – съхне бързо, не поема влага, изолира 
прекрасно, стволовете са идеално прави, няма чепо-
ве, нито пък трески, защото, въпреки че дървесината 
е невероятно лека и здрава, тя е и неподозирано фина 
– почти като коприна, както се изрази Димитров. Ето 
защо от нея се правят самолетни крила, облицовки, 
къщи, яхти, лодки, сърфове, кухненско оборудване, 
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подови настилки, мебели, дограми, музикални инструменти и 
какво ли още не. Пчеларите, в чиито каталози е вписан медът 
от пауловния, все по-често търсят дървото и за направата на 
кошери, тъй като тази дървесина не се напуква, което може да 
причини измръзването на пчелите, а и изолира чудесно. 

Къщата-мечта насред
собствена гора
Димитър Димитров планира в бъдеще да изгради мострена 

къща в подстъпите на собствената си гора. Тя ще бъде изцяло 
изградена и оборудвана чрез дървесината на пауловния, а освен 
това ще е неговото кътче далеч от стреса и хаоса на самозабра-
вилото се ежедневие. Звучи вълшебно – да сбъдваш мечтите си 
с премерени инвестиции и минимални усилия, при това в дълго-
срочен план или както казва предприемчивият бизнесмен: „Това 
е моят личен пенсионен фонд”. Той е сред първите в страната, 
които се захващат с това до известна степен екстравагантно на-
чинание, но се оказва, че далеч не е сред „най-едрите”. Край 
Пловдив има гора от пауловния, която се шири на 320 дка, а 
дръвчетата там са 20 600. Та на такава площ, освен дърводобив 
и пчеларство, може да се развива ловно стопанство, туризъм, 
хотелиерство и какво ли още не. Димитров е щастлив, че в го-
рата му живеят зайци, пътпъдъци, фазани, цяло лято тук е на-
мирала спокойствие сърна и въобще се срещат всякакви горски 
обитатели. 

Далеч през океана
Сред интересните факти за това неземно дърво можем да спо-

мен, че в Австралия има огромни масиви от него. Тъй като пре-
работва изключително много въглероден диоксид, стопаните, 
които го отглеждат, получават зелени сертификати - още един 
източник на печалба. Въпреки че родината му е Югоизточна 
Азия, пауловния се среща и в Нова Зеландия, Азия, Америка, 
Европа и т.н.

В традициите и обичаите
на японците
За Японците пък това е свято дърво и те се отна-

сят с огромно уважение към него. То присъства в 
герба им и върху йените. Традиция е при раждане-
то на момиче бащата да засажда в градината едно 
дърво от пауловния. Когато девойката порасне и се 
омъжи, дървото се реже и се прави мебел – нещо 
красиво и изящно. Не е чудно, че 40% от световния 
пазар на Пауловния е именно в Япония.


